DEKLARACJA WŁAśclWoŚcl UZYTKoWYCH
NR CPR

1.

- BL1l2014

Nlepowtarzalnykodidentyfikacyjnywyrobu:
Bloczek betonowy

2.

-

Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element Umoźliwiający identyfikację Wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust 4:

nr partii - patrz etykieta produktu

3.

k1.15

- data produkcji

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zasto50wanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

ścianymurowe, słupy iściany działowe.

Do stosoWania w konstrukcjach murowych tynkowanych, zabezpieczonych przed penetracją

wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, konstrukcjach murowych
przenoszących inie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym iWodnym.

4'

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
zgodnie z art. 11 ust.2:

TADEJ Sp. z o.o. S.K.

46-080 Chróścice
uI. PowstańcóW 23
Zakład

5.

produkcyjny:

TADEJ sp. z o.o' s.K.
ul. Piaskowa 1. 46_080 chróścice

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnione8o przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art' 12 ust 2:

nie dotycŻy

6.

system lub systemy oceny i weryfikacji stałościwtaściwościużytkowych Wyrobu budowlanego określone W
załączniku V:

Element murowy Kategoria ll - System 4

7.

W przypadku deklaracji Właściwości
uźytkowych dotyczącej Wyrobu budowlanego objętego normą

zharmonizowaną:

W systemie

8.

4-

nie dotyczy

W przypadku deklaracji właściwościużytkowych dotYczącej wyrobu budowlanego dla którego Wydana została
europejska ocena techniczna:

nie dotyczy
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DeklaroWane właściwości
Zasadnicze charakterystyki

WłaściWościużytkoWe

Wytrzymatośćna śclskanie, Wartość
średnia f., niezależnie od kierunku
obciążenia, Kategoria ll.
stabilnośćWymiarów, deklarowana
Wartośćrozszerzalności pod Wplywem
wilgoci.

na ścinanie

Wytrzymałośćspoiny

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

15,0 N/mm'

EN 771-3:2011

NPD

EN 771-3:2011

Wartość ustaIona;
- dla zapraw ogólnego stosowania
zapraw lekkich 0,15 N/mm'ż
- dla zapraw do cienkich spoin

i

0,30N/mm'z

przy zginaniu

NPD

Reakcja na o8jeń

Absorpcja wody
Przepuszczalnośćpary Wodnej

klasa A1

EN 771-3: 2011

Nie eksponować na zewnątrz

EN 771-3: 2011
EN 771-3: 2011

Wartośćustalona: 30/1oo

Gęstośćbrutto

EN 771-3: 2011

22OO kglm3

lzolacyjność od

bezpośrednich
dźwięków
powietrznych

Kształt l budowa

EN 771-3: 2011
Wymiary
odchyłki

i

WymiaróW

opór cleplny (ekwiwalentny współczynnik

przewodzenia ciepła l'ro 6*)
Trwałość(odpornośćna zamrażanieodmrażanie)
Substancje niebezpieczne

Długość:380mm; szerokość:25omm;

Wysokość:140mm; Kategoria D1
WartośćustaIona: r,42 w / m.K

EN 77L-3:20L1

Nie ek5ponować na zewnątrz

EN 771-3: 2011

Nle zawiera

EN 771-3: 2011

W przypadku gdy na podstawie art' 37 lub 38 zastosowana została 5pecjalna dokumentacja technicŻna, Wymagania
z
którYmi wYrób jest zgodny:

nie dotyczy

10.

Właśclwości
użytkowe wyrobu określonego W pkt 1i2 są zgodne z Właśclwościami
użytkowyml
deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostają na Wyłączną odpowiedzialność producenta
określone8o W pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

(nazwisko

i

stanowisko)

t54", - o4 - oL
(miejsce i data wydania)

Strona 2 z 2

/rłi.aii,/ 7

